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Європейсько-Українське Енергетичне Агентство (ЄУЕА) – це неприбуткова Асоціація, заснована
2009 році, для реалізації спільних європейсько‐українських ініціатив щодо сталого розвитку
суспільства та впровадження екологічно чистих технологій. ЄУЕА відкрита для співпраці з усіма
зацікавленими сторонами в сферах Енергоефективності (ЕЕ) і Відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ), які бажають внести свій вклад у продуктивний і прозорий розвиток зазначених ринків в
Україні шляхом стимулювання справедливого та сталого ведення бізнесу, підвищення
поінформованості громадськості з питань енергетики, а також шляхом впливу на державну
політику в сфері ефективного використання паливно‐енергетичних ресурсів.
Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) – провідний український незалежний
аналітичний центр, який був заснований за ініціативи Інституту Відкритого суспільства в 1994
році. Відтоді, МЦПД активно долучається до процесів демократизації України. МЦПД прагне
розвивати і вносити вклад у надійну структуру, яка об’єднає економічну, соціальну і зовнішню
політику країни з європейським стандартам.

Автори: Вівіка Вільямс, Девін Аклес, Ларіон Лозовий та Катерина Малигіна, Міжнародний центр
перспективних досліджень
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III Європейсько-Український Енергетичний День
III Європейсько‐Український Енергетичний День, організований Європейсько‐Українським
Енергетичним Агентством і компанією Conference House, відбувся 29 травня
2012 року в м.Києві. Головними темами минулорічної конференції були: оновлення
Енергетичної стратегії України, виконання вимог Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, а також фінансування проектів біоенергетики та енергоефективності.
В цьому році особлива увага була надана «енергетичній культурі» та ролі громадянського
суспільства в Україні. Рівень життя в поєднанні з ефективним використанням енергії став
ключовим питанням Заходу. Ефективне використання енергоресурсів у домогосподарстві
вимагає змін у поведінці кожного громадянина, а також удосконалень в житловому фонді.
Таким чином, дискусія не може вважатись завершеною без оцінки будівельної промисловості.
Отож, експерти та учасники також обговорили можливості щодо модернізації житлово‐
комунальної інфраструктури.

Протягом декількох дискусійних сесій лідери ринку обговорили перспективи та проблеми
виробництва біогазу та біомаси, вітрової енергетики та потужностей електромереж в Україні.
Перед Україною стоять декілька серйозних перешкод, оскільки вона прагне інтегрувати свою
енергосистему в європейську. Не зважаючи на посилені темпи переходу до більш широкого
використання відновлюваних джерел енергії, Україна повинна переглянути свою енергосистему
радянських часів для того, щоб залишатися економічно конкурентоспроможною. Проте, на
сьогодні лишаються невикористаними кілька перспективних джерел енергії, які Україна
повинна використовувати повною мірою.
Конференція була організована у формі дискусій, круглого столу та семінару, на яких
доповідачі представили стратегії та обговорили поточні проекти. По завершенню всіх засідань
були підбиті підсумки, що містять відповідні рекомендації (див. нижче).
Програма Конференції:
Привітальне слово і основні моменти
Панельне обговорення 1: Енергоефективність і Відновлювані джерела енергії для прямих
іноземних інвестицій
Панельне обговорення 2А: Круглий стіл на тему «ЕСКО, впровадження енергодоговорів, ДПП в
системах централізованого опалення і будівлях. Побутові відходи для досягнення найкращого
«енергетичного міксу»
Панельне обговорення 2В: Круглий стіл на тему «Потужності електромереж: проведення
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модернізації для розвитку сектора ВДЕ в Україні. Чи може Україна побудувати стабільну
електромережу для ВДЕ?»
Семінар SEBE 2C: «Біогаз для внутрішньої мережі чи на експорт?»
Панельне обговорення 3A: «Біомаса в Україні: від потенціалу до джерела енергії»
Панельне обговорення 3В: Круглий стіл на тему «Вітроенергетика: розробники проектів та
подолання перешкод виробниками турбін»
Панельне обговорення 4: «Енергетична культура і Україна – встановлення балансу між
Енерогоефективністю та Відновлювальними джерелами енергії»
Панельне обговорення 5: Громадське суспільство і енергетичний сектор ‐ досягнення
позитивних змін

Привітальне слово та головні доповіді
Дейв Янг, Голова Ради Європейсько‐Українського Енергетичного
Агентства;
Микола
Пашкевич,
голова
Державного
агентства
з
енергоефективності та енергозбереження України;
Ендрю Разбаш, керівник Управління програм допомоги в
Україні/координатор з питань співпраці, Представництво
Європейського Союзу в Україні.
Головною зброєю в арсеналі змін є звичайний громадянин ‐
споживач енергії. Отож, першочерговим завданням уряду,
енергетичних компаній, засобів масової інформації та
громадянського суспільства є зміна менталітету самого споживача.
А за неминучих змін субсидійованій енергетиці в Україні стає все
необхідніше створювати атмосферу, в якій втрати енергії є
недопустимими.

Дейв Янг під час привітального
слова

Споживання енергії збільшує кількість викидів вуглекислого газу, що є основною причиною
зміни клімату, – а це також стимулює економічне зростання. Україні необхідне економічне
зростання без збільшення споживання енергії. Використання більшого обсягу відновлюваних
джерел енергії та підвищення енергоефективності є головним у боротьбі зі зміною клімату та
забезпеченні сталого розвитку.
Метою ЄС є створення в тому числі «зелених економік», що
базуються на сталій, сприятливій для природи енергетичній
діяльності. Таким чином, енергетичний сектор може
функціонувати з меншим обсягом викидів вуглецю та з
більшою
часткою
використання
відновлюваних
та
альтернативних джерел енергії, а також
ефективнішої
інфраструктури.

Ендрю Разбаш, звертається до
учасників із своєю промовою

За останні роки, Швейцарія та Німеччина подвоїли свій ВВП
без збільшення їх енергоємності чи споживання енергії. Цей
процес відбувається не лише завдяки діям Уряду. Для
досягнення успіху потрібно, щоб люди змінили своє
ставлення до енергії та споживали її ефективніше. Попри те,
що Україна може здійснити те саме, вона намагається
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наздогнати ціль, що постійно змінюється, оскільки стандарти ЄС постійно зростають, а в
директиви вносяться зміни.

«Найдешевша і найчистіша
використовуємо»

енергія

-

це

та,
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ми

не

Україна вже приєдналася до Європейського Енергетичного Співтовариства, зробивши сміливий
крок та взявши на себе значні зобов'язання, та розпочала адаптацію національного
законодавства до основних вимог ЄС. Проте, законодавство не може просто бути включене до
законодавчої бази. Воно повинно бути впроваджене та відслідковуватись за результатами.
Без базових змін в енергетичній політиці та використанні енергетичних ресурсів, Україна
втрачає можливість покращити свої позиції у світовій економіці. Завданням ІІІ‐го Європейсько‐
Українського Енергетичного Дня було не тільки обговорити, що стримує розвиток ринку
України, а й розробити заходи, які можна вжити для подолання стримуючих факторів та
використання значного потенціалу країни.

«Зміна клімату - трагедія народу, довгострокова проблема, яка
вимагає довгострокових рішень».
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Панельне обговорення 1: Енергоефективність і Відновлювані джерела енергії для прямих
іноземних інвестицій
Модератор: Хорхе Зукоскі, президент Американської Торговельної палати в Україні
Учасники:
Астрід Манрот, Старший спеціаліст з
енергетики, Світовий банк в Україні;
Віда Розіте, Відділ енергоефективності,
Міжнародне енергетичне агентство;
Мартін Майер, Голова Експертного
Центру з Відновлюваних джерел енергії,
UniCredit Leasing s.p.a;
Сергій Худіяш, Начальник управління
Програм МФО, АО Укрексімбанк;
Іра
Саул
Рубенштейн,
Партнер
Traficons.r.o (Прага), Член Ради ЄУЕА.

Енергетика є ключовим компонентом у розвитку конкурентоспроможної економіки, і
незважаючи на те, що Україна вже досягнула певних успіхів, ще багато повинно бути
зроблено,особливо в регуляторній та нормативно‐правовій сферах.
Енергоефективність визначає як основоположну політику України, так і її цілі щодо
конкурентоспроможності, але в той же час вона повинна бути багатовекторною. Підвищення
енергоефективності не обов'язково означає інвестування у велику кількість обладнання. Воно
повинно враховуватись як основний пріоритет при стратегічному плануванні, починаючи від
найнижчого рівня керівництва і закінчуючи найвищим.
Проте, нерозвиненість енергетичного сектора створює суттєві
перешкоди для внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Вирішальне
значення для розвитку України є її здатність залучати прямі
іноземні інвестиції, з якими прийдуть передові технології та
досвід, необхідні для реалізації складних операцій. На даний час
не існує достатньо стимулів для компаній, які б мотивували їх до
здійснення заходів енергозбереження, завдяки яким вони могли
б досягти результату в майбутньому через зменшення
фінансових витрат.

Хорхе Зукоскі
Хорхе Зукоскі

Крім того, фінансовий сектор немає можливості фінансування
довгострокових інвестиційних проектів. Висока вартість
запозичень, і високий рівень неповернених кредитів, створили
надмірні «обмеження» для банків, які надають лише однорічні
позики на умовах фінансування оборотного капіталу.

З метою залучення іноземних інвестицій український уряд повинен працювати над розвитком
регуляторної бази, яка відповідатиме високим стандартам прозорості та підзвітності. Це
означає, що протягом усього терміну фінансування проектів всі аспекти мають бути гарантовані,
включаючи вільний доступ на використання прибутку від «зеленого тарифу», та мають
дотримуватись гарантії, а також їх незмінність.
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Стверджують, що на сьогодні в Україні відсутній
доступ до фінансових ресурсів, проте реальною
проблемою є відсутність можливості доступу.
Поточні умови кредитування не сприяють
розвитку довгострокових інвестицій, як того
вимагають
масштабні
проекти
у
сфері
енергоефективності.

Рекомендації:
1. Роль держави полягає не тільки в розвитку власних довгострокових проектів, але і в
допомозі компаніям і організаціям у розробці прийнятних для банків проектів у сфері
енергоефективності ‐ по суті, у приватизації і децентралізації енергоефективності. Ця
задача може бути виконана шляхом залучення цілого ряду партнерів, від приватних
інвесторів до неурядових організацій, з метою розвитку ринку енергоефективності та
ВДЕ.
2. Уряд має збільшити кількість професійних презентацій, і йдеться не лише про кількість
тендерів, ‐ щодо доступних інвестиційних можливостей в Україні. Ці заходи показали б
серйозність Уряду, запропонували б потенційним інвесторам прозорість необхідних
правових документів, дозволів та дозвільних процедур, а також забезпечили б огляд
усього прогнозованого процесу, що дозволить їм отримати доступ до прогнозованих
ризиків.

Панельне обговорення 2А: «ЕСКО, впровадження енергодоговорів, ДПП в системах
централізованого опалення і будівлях. Побутові відходи для досягнення найкращого
«енергетичного міксу»
Модератор: Ольга Романюк, Директор департаменту міжрегіонального і міжнародного
співробітництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
Учасники:
Олександр Фоменко, Генеральний директор
ПАТ «Київенерго»;
Микола Троїцький, Керуючий директор, Saint‐
Gobain Construction Products, Україна, Член
ради ЄУЕА;
Пітер
Хобсон,
Старший
банкір,
Енергоефективність та зміна клімату, ЄБРР;
Софія Лінн, Заступник керівника проектів,
МФО;
Матс Лундін, Директор EcoEnergy Україна,
Член Ради ЄУЕА;
Константин Жакобі, EEE JacobyKospol. sr.o.
Прогрес у сфері енергоефективності стримувався перешкодами для інвестування в житлово‐
комунальний сектор. Відзначено лише 5‐відсоткове зростання інвестицій в комунальному
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господарстві з 2006 року, що значно відстає від щорічного зростання споживання енергії.
Основною перешкодою для розвитку є спроможність постачальників енергії отримувати
прибуток від енергозбереження у зв'язку з нинішньою системою тарифів. Така ситуація робить
цей сектор непривабливим для іноземних інвесторів.
Державний сектор
Хоча існує фонд, який мав би бути направлений на розвиток енергоефективності, об’єкти
бюджетної сфери в Україні як завжди не враховано. Будівлі державного сектору, такі як лікарні
та школи, характеризуються недофінансуванням через брак коштів з міського бюджету, а також
відсутнє обладнання, яке необхідне для здійснення відповідних змін.
З метою надання допомоги містам у подоланні труднощів щодо інвестування в державний
сектор, ЄБРР презентував новий фінансовий механізм в Україні: Енерго‐Сервісну Компанію
(ЕСКО), завдання якої брати на себе ризики і запропонувати державну експертизу для
проектування, реалізації поточних операцій щодо енергоефективності, а також комерційного
фінансування та закупівель. Механізм ЕСКО у фінансуванні ‐ інноваційний підхід, з відповідною
законодавчо‐нормативною базою, який може мати велике значення для України.
Перешкоди на шляху створення ЕСКО в Україні в приватному, державному та банківському
секторах залишаються суттєвими. У приватному секторі розвиток ЕСКО уповільнений через
відсутність досвіду у створенні енергетичних контрактів в поєднанні з відсутністю відповідної
інфраструктури. Банківський сектор не має досвіду роботи з проектами ЕСКО, які, на його
думку, є малими і ризикованими; тому вони вимагають високого рівня застави, що робить
розвиток проектів практично неможливим. Державний сектор, як і приватний, не має досвіду у
підготовці та реалізації проектів, а також є уповільненим через відсутність бюджетних коштів та
чітких адміністративно‐правових процедур.

Житлово-комунальний сектор
Житлово‐комунальний сектор залишається в стані недофінансування, в основному, через
недостатнє місцеве фінансування на відновлення або ремонт частини житла . Найкращий
спосіб залучення інвестицій в цей сектор буде через банківську систему, але це, в першу чергу,
вимагає створення ефективної системи кредитування і кращих умов для кредиторів та банків.
Житлові асоціації/кондомініуми є необхідними для створення ефективної системи
кредитування для залучення інвестицій. Через ці організації окремі представники матимуть
право діяти відповідно до інтересів забудовників, яка включає в себе цільовий кредит на
комунальні вдосконалення. Однак, спершу Уряд повинен завершити приватизацію всього
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житлово‐комунального сектору. Квартира може бути приватизована, але якщо вся будівля не
буде визнана приватною власністю, – житлова асоціація не зможе отримати доступ до
кредитних ресурсів.
Потенціал енергії з відходів
Відходи,
як
побічні
продукти
життєдіяльності –– також пропонують
величезну можливість для інвестицій. На
сьогоднішній день велика частина
відходів в Україні йде на звалища або
залишається в непродуктивному стані.
Будівництво
сміттєпереробних
підприємств,
які
забезпечують
постачання електростанцій, могло б
допомогти Україні зменшити
її
залежність від природного газу та нафти.
Тому
потрібно
створити
певні
передумови для започаткування сміттєпереробки з метою отримання енергії. Для залучення
інвестицій в успішне виробництво енергії від переробки відходів, ринок енергетики повинен
дотримуватися європейських стандартів. Головною передумовою досягнення цього є наявність
чіткої і привабливої законодавчо‐нормативної бази, заснованої на принципі «забруднювач
платить». Іншими словами, будь‐яка сторона, яка створює забруднення, несе відповідальність
за виплату відшкодувань через завдану шкоду навколишньому середовищу. Таким чином, це
стимулюватиме компанії зменшувати до мінімуму їх негативний вплив на навколишнє
середовище.
Доповнення: На минулорічному Енергетичному Дні компанія EcoEnergy Scandinavia AB звітуваля
про стан Проекту отримання енергії з відходів у м. Донецьк. Сміттєпереробний завод повинен
був запрацювати на початку 2012 року. Очікувалось, що він буде виробляти 800 ГВт/рік, ‐
достатньо енергії для забезпечення електроенергією 30‐50 тис. домогосподарств. Проте, до
травня 2012 року не було здійснено прогресу у завершенні домовленостей із органами
місцевого самоврядування, які були обговорені під час минулорічної конференції.
Рекомендації:
1. Щоб збільшити спроможність української банківської системи щодо управління ЕСКО,
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та інші фінансові організації можуть
організувати підготовчі курси та рекомендації щодо створення та управління
енергоконтрактами.
2. Уряд повинен прийняти і запровадити законодавство відповідно до прав власників
житла в комунальних будинках і забезпечити повну приватизацію багатоквартирних
будинків. Житлові асоціації повинні отримати статус законних представницьких
організацій, наділених юридичною силою. Так вони зможуть як юридичні особи
отримати кредити в банках на удосконалення будівництва.
3. Для ефективного розвитку сміттєпереробки Уряд повинен:
‐ створити відповідальні органи або установи (мандати на муніципальному рівні);
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‐ надати фінансові гарантії проектам усіх рівнів (наприклад, міністерських,
муніципальних і промислових);
‐ спростити процедуру викупу земельних ділянок для будівництва об’єктів з
сміттєпереробки;
‐ сприяти розвитку проектів, починаючи від започаткування до кінцевої переробки
відходів, а також необхідно розробити ліцензії та дозволи на встановлення
виробництва.

Механізм ЕСКО для фінансування проектів
ЕСКО виграє у конкурсі із реалізації контракту для виконання проектів енергозбереження.
Договір містить не тільки обсяг фактичних інвестицій, але і суму інвестицій, яка буде включати
обслуговування ЕСКО, вартість послуг, а також прибуток.
Початкові короткострокові кредити для ЕСКО здійснюватиме, ймовірно, банк.
ЕСКО виплачуватиме кредит відповідно до визначених фінансових можливостей
Енергетичного контрактингу (Energy Performance Contracting, ENPC).
Енергетичний контрактинг надасть кошти ЕСКО для виплати всієї суми кредиту в банку, на
який буде стягуватись плата (близько 10% від загальної суми).
ЕСКО матиме можливість довгострокового фінансування через фінансування ENPC.
Далі ЕСКО продаватиме частину своєї майбутньої дебіторської заборгованості ENPC і
використовуватиме прибуток від продажу для погашення оплати (зазначені вище 10%).
Цей процес може повторюватись або змінюватись при необхідності для створення
привабливого інвестиційного клімату.
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Панельне обговорення 2В: Круглий стіл на тему «Потужності електромереж: проведення
модернізації для розвитку сектора ВДЕ в Україні. Чи може Україна побудувати стабільну
електромережу для ВДЕ?»
Модератор: Юріс Озолінс, Незалежний експерт з питань енергетики, спеціальний радник
комісара Європейської Комісії з питань енергетики 2005‐2009 рр.
Учасники:
Наталія Лиса, Директор з правової та
регуляторної підтримки, член Наглядової
ради ПАТ «АЕS Україна»;
Пітер Княжко, Директор Департаменту
"розумних мереж" в Центральній та
Східній Європі, GE Energy, Член Ради
ЄУЕА;
Дмитро
Жданов,
Регіональний
менеджер, Директор ABB в Україні;
Михайло Лободін, Голова Дирекції,
Департамент стандартизації та урядових
зв'язків, Schneider electric.
«Розумні електромережі» – це інтеграція різних складових: традиційних, відновлюваних та
альтернативних джерел енергії, у поєднанні з енергоменеджментом, що базується на основі
попиту та ефективності. По суті, система поєднаних технологій працює для оптимізації та
синхронізації виробництва енергії, її розподілу і використання. Для того, щоб використовувати
такі мережі, спочатку система повинна бути стандартизована, включаючи розробку методів для
забезпечення захисту даних. Існуюча система управління піковими потоками енергії сприяє
підвищенню використання енергії без можливості збільшення виробництва. Ідея розумної
енергосистеми переходить в активний децентралізований
енергоменеджмент, в основному, завдяки прогнозуванню та
профілактиці.
Згідно з розрахунками 2012 року, необхідно 150 млрд. грн. на
реконструкцію і модернізацію близько половини усіх
електромереж (або 410 тис. км, із загального числа 739 тис. км),
яка є повністю зношена. Цього року, відповідно до інформації
«АЕS Україна», інвестиційна програма Обленерго отримала біля
4,2 млрд. грн., або близько 2 відсотків від необхідних коштів на
модернізацію ‐ що недостатньо навіть для покриття витрат на
обслуговування мереж.

Пітер Княжко , GE

Сучасна система тарифів та субсидій вже давно розглядається як
можлива причина недостатніх інвестицій та фінансових труднощів в енергетичному секторі.
Перехресне субсидування в ціноутворенні на електроенергію сягає 28%. Проте, усунення
перехресного субсидування, насправді, буде недостатнім, щоб виправити спотворення
ціноутворення на електроенергію та «вивільнити» достатньо коштів для збільшення
потужностей електромережі на 19%. З іншого боку, тарифи на електроенергію, за розрахунками
«АЕS
України»,
в
даний
час
становлять
25,8 коп/кВт*год для споживачів, що є набагато нижчим у порівнянні з 98,1 коп/кВт*год, які
мають бути економічно обґрунтованими.
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Основна думка полягає в тому, що клієнт завжди має платити за покращення системи. Однак
ціна на електроенергію в Україні є найнижчою в Європі. Наявна цінова політика покриває всі
енерговитрати, при цьому несплата за послуги спостерігається й досі. Новий тарифний режим
дозволить залучити нові інвестиції, в той же час забезпечуючи захист найвразливіших груп
споживачів.

"Не надто ризикуйте! Але якщо ризикуєте –
ризикуйте сповна."

Михайло Лободін, Schneider
electric

«Розумні енергомережі» можуть розвиватися лише за наявності
гострої необхідності в цьому та відповідних ініціатив. У разі
введення в дію Закону про природні монополії буде впроваджена
стимулююча тарифна методологія, яка міститиме визначення
нормативно‐правової
бази
активів.
Основний
принцип
нормативно‐правової бази
полягає в тому, що капітал,
інвестований в природну монополію, повинен створювати
зворотній зв'язок для залучення нових інвестицій та розвитку
підприємництва. Цей тип методології створить стимул інвестувати і
модернізувати електричну інфраструктуру.

Іншою рушійною силою для прийняття технології «розумних електромереж» є зобов'язання
України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Зокрема, Третій
енергетичний пакет вимагає забезпечити 80% операцій за рахунок «розумних електромереж»
до 2020 року і 100% – до 2022 року. Це амбітна мета є важко досяжною навіть для країн ЄС, не
говорячи вже про Україну, яка має порівняно примітивну потужність енергосистеми. Крім того,
існує два інших рушія для впровадження удосконаленої енергосистеми в Україні:
висококваліфікована робоча сила, яка дає можливість навчати персонал в умовах сучасного
управління енергією, та зростання цін на паливо.
Рекомендації:
1. Новий тарифний режим, заснований на визначенні нормативно‐правової бази активів,
повинен бути якомога швидше реалізований та широко висвітлений із супроводом
чіткої роз’яснюючої методології. Ліквідація перехресного субсидування все ще
залишається необхідною, але нова тарифна система зможе залучити більше інвестицій.
2. В рамках підготовки до реалізації директиви щодо електромереж, повинні бути
конкретні положення про захист даних і безпеку, стандартизацію компонентів
«розумної мережі», а також розвиток системи стимулів для заохочення розвитку.
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Семінар SEBE 2C:
Модератор:

«Біогаз для внутрішньої мережі чи на експорт?»

Вольфрам Ребок, Старший партнер ЮФ «Arzinger», Член Ради ЄУЕА

Учасники:
Юрген Кооп, Консультант, Союз Biogasrat (Німеччина);
Агнес Франк, Стійка та інноваційна європейська сфера біогазу (SEBE);
Володимир Купчак, Директор з енергозбереження, STC Investments;
Кеес В. Квант, Старший програмний Радник, Енергетика і зміна клімату, NL Agency, Міністерство
економічних справ, сільського господарства та інновацій (Нідерланди).
Потенціал біогазу України оцінюється у близько 27 млрд. кубометрів на рік. За оцінками
експертів, Україна може виробляти до 6 млрд. кубометрів біогазу на рік протягом найближчих
2‐3 років, що становить близько 10% споживання газу чи 15% імпорту природного газу.
Незважаючи на величезний потенціал, український уряд, схоже, не зацікавлений в підтримці
біогазової галузі (наприклад, немає «зеленого тарифу» на виробництво біогазу в Україні;
спроби його введення досі не реалізовані).
Зацікавлені партнери підкреслили, що з нинішнім тарифом в 10
євроцентів за кіловат‐годину, проекти щодо біогазу є досить
непривабливими, з терміном окупності у 42‐46 років. Виробники
біогазу намагаються домогтися 17 євроцентів за кіловат‐годину по
«зеленому тарифу», що зменшить термін окупності до 8 років.
В українському ринку біогазу зацікавлені німецькі, китайські та
нідерландські постачальники біогазових технологій. Але Україна
також розглядається як потенційний експортер біогазу.
Наприклад, Нідерланди провели дослідження щодо придатності
українського імпортованого біогазу в майбутньому. В цілому, ЄС
поставив перед собою амбітну ціль: збільшити
частку
відновлюваних джерел енергії до 20% до 2020 року. Відповідно
до законодавства ЄС, держави‐члени можуть реалізовувати
проекти в інших країнах для досягнення національних цілей
щодо відновлюваної енергетики. Таким чином, Україна має
чудову можливість вступити в об’єднаний ринок біогазу ЄС,
який тільки починає розвиватися.

Вольфрам Ребок, Arzinger

Існують й інші причини, чому Україна повинна зосередити увагу
на виробництві біогазу радше для експорту, а не для
внутрішнього споживання. По‐перше, завдяки значним
сільськогосподарським ресурсам, виробники біогазу, безумовно,
будуть в змозі задовольнити внутрішні потреби. По‐друге, експорт
біогазу дозволить вирішити проблему отримання «зеленого
тарифу» на виробництво біогазу. По‐третє, Україна має потужну
газотранспортну
систему,
(яка
дозволяє
здійснювати
транспортування біогазу в країни ЄС при мінімальних витратах. В
цілому, транспортування біогазу буде використовувати не більше
ніж 2,5% від потужності ГТС України. По‐четверте, за рахунок
переходу на експорт біогазу, Україна може компенсувати свою
Юрген Кооп, Biogasrat
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роль, що постійно зменшується, в транзиті газу з урахуванням планів Росії обійти Україну
проектами Північний Потік та Південний Потік.
Велика увага приділяється питанню доступу до газових трубопроводів. Будучи членом
Енергетичного Співтовариства, Україна має зобов'язання впровадити Директиву 2003/55/ЄС,
яка вимагає надання доступу третім сторонам до газових мереж. Цей крок є вирішальним для
розвитку біогазової індустрії в будь‐якій країні. Проте, через невеликий обсяг виробництва
біогазу в Україні, уряд не зацікавлений у реалізації цієї Директиви. У той же час, приватні
компанії вже шукають можливості доступу до газової мережі України. Як вважають зацікавлені
бізнес‐партнери, обмежуючими факторами є: угода про транзит газу між Росією та Україною, а
також відсутність правил транспортування біогазу.
Група UkrLand Farming, інтегрований сільськогосподарський виробник планує побудувати
близько 30 біогазових заводів на території України протягом наступних 4 років. Компанія
використовує майже 2 млн. тонн курячого посліду щорічно і, таким чином, отримує сировину
для виробництва 75 МВт електроенергії, або більш ніж 25 млрд. куб. м біогазу на рік навіть
при несприятливих умовах,наприклад, у разі не прийняття «зеленого тарифу» для
виробництва біогазу. Таким чином, власне виробництво електроенергії зробить птахоферму
не тільки енергонезалежною, а й перевищить норми енергоспоживання компанії, а це
означає, що надлишок може бути проданим або експортованим.

Рекомендації:
1. Уряд повинен розглянути питання щодо доцільності виробництва біогазу для
внутрішніх потреб чи на експорт та розпочати відповідні ініціативи. Існує багато
аргументів на користь виробництва біогазу на експорт, наприклад, економічні,
політичні і навіть соціальні (біоенергетика залучає нові інвестиції в
сільськогосподарський сектор, які також можуть зробити свій вклад у поліпшення
інфраструктури, доступу до ринку та зменшити безробіття в сільській місцевості).
2. Розмір «зеленого тарифу» для виробництва біогазу повинен бути запроваджений на
рівні 17 євроцентів за кіловат‐годину, якщо Україна має намір розвивати
виробництво біогазу для внутрішнього споживання.
3. Якщо Україна вирішить експортувати біогаз в Європу, вона повинна:
 Зосередитись на транспортному секторі як ринку збуту. Оскільки
дистриб'ютори країн Євросоюзу мають квоти на змішування біопалива,
фінансової підтримки з боку урядів в цьому секторі не існує, зокрема, в
Нідерландах. Отож, існує можливість продажу біогазу за вищими цінами;
 Створити або призначити орган відповідальний за сертифікацію
«зеленого газу» як необхідний інструмент в міжнародній торгівлі біогазом.
Цей орган повинен гарантувати походження та якість біогазу, а також
гарантію того, що він був виготовлений відповідним чином.
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Новий ринок біогазу в країнах ЄС
Країни ЄС починають розвивати ринок «зеленого газу», на якому лідирує Німеччина,
Нідерланди і Швеція. Рівень європейських проектів, таких як Проект щодо «зеленого газу» і
Проект Стійка та інноваційна європейська сфера біогазу (SEBE) також спрямовано на
покращення ринку біогазу ЄС шляхом зміцнення транскордонного співробітництва, передачі
технологій і знань. Торгівля біогазом в ЄС здійснюється через систему сертифікації, яка
допомагає уникнути подвійного підрахунку. Проте, нормативно‐правова база ЄС щодо
міжнародної торгівлі біогазом досі знаходиться на стадії розвитку.

Ринок біогазу в Німеччині
Німеччина відіграє провідну роль в Європі у виробництві біогазу. В країні налічується понад
7000 невеликих заводів із виробництва біогазу, які загалом виробляють 2800 МВт
електроенергії з відходів тваринництва. Існує тенденція щодо побудови більших і значно
потужніших заводів з виробництва біогазу.
Німецький Уряд рішуче підтримує використання біогазу, зокрема, біометану
теплоелектроцентралями (ТЕЦ). Виробники біометану отримують пільгові тарифи і
мають пріоритетний доступ до газових трубопроводів. На сьогоднішній день існує
82 заводи з виробництву біометану, що виробляють близько 500 млн. куб. м біометану.
Уряд Німеччини зобов'язався виготовляти 6 млрд. кубометрів біометану щорічно до
2020 року і 10 млрд. кубометрів до 2030. Ціль 2020 року може бути недосяжною через
нестачу коштів і відповідної правової бази, яка досі знаходиться на стадії розробки.
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Панельне обговорення 3A:
Модератор:

Біомаса в Україні: від потенціалу до джерела енергії

Фолькер Зассе, Голова Економічного відділу Посольства Німеччини

Учасники:
Сергій Дубовик, Заступник голови Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України;
Грегорі Лекомте, Координатор проектів, Політичний аналітик, Організація економічного
співробітництва та розвитку;
Едвард Клаегер, Генеральний директор, AlterEnergy Group, Член Ради ЄУЕА;
Юрій Наврузов, Заступник директора з розвитку бізнесу, SALIX energy Ltd;
Надія Рязанова, Радник з політичних питань Департаменту Центральної та Східної Європи, IFC.
Україна має величезний потенціал у
виробництві біомаси ‐ до 30 млн. т н.е. в рік
та близько 33% від усіх можливих джерел
відновлюваної
енергії.
Однак,
цей
потенціал залишається не реалізованим та
існує необхідність відповідної інвестиційної
політики та стимулювання розвитку сектору
щодо підвищення
конкурентоспроможності сектору біомаси.
«Зелений тариф» на електроенергію,
вироблену з біомаси в Україні, становить
12,4 євроцента/кВт*год з терміном
окупності близько 13 років і гарантується до 2030 року. «Зелені виробники» електроенергії
мають право на податкові пільги, такі як «нульовий» податок на прибуток до 2020 року і
«нульовий» податок на додану вартість на імпортне обладнання до 2019 року. Крім того, Уряд
закуповує паливо за завищеними цінами. Проте, для енергетичних об'єктів, введених в
експлуатацію після 2014, 2019 і 2024 року, частку «зеленого тарифу» буде знижено на 10, 20 і
30% відповідно. Це зниження ціни, з точки зору приватних компаній, зроблять сектор біомаси в
Україні менш привабливими для інвесторів.
Офіційна позиція українського Уряду полягає в тому, що енергія, отримана з біомаси, повинна
бути використана для місцевого опалення, а не виробництва електроенергії. Причинами цього
є необхідність замінити імпортований природний газ і вже існуючий надлишок електроенергії,
що дозволяє вивільнити ресурси для інших секторів. Україна може заощадити близько
4‐9 млрд. кубометрів газу за допомогою використання біомаси в системах централізованого
опалення. Малі та середні міста починають здійснювати перехід від природного газу на
біомасу. Проте, існує проблема із статистичними підрахунками використання біомаси в
побутовому секторі.
Бар'єри і перешкоди в отриманні «зеленого тарифу» для виробництва електроенергії з біомаси
дуже схожі на інші із сектору енергетики, такі як непривабливий інвестиційний клімат.
Наприклад, щоб отримати дозвіл на «зелений тариф» необхідно близько 2 років та кілька
сотень документів. Крім того, існує декілька інтерфейсів, але не існує стандартних правил для
підключення електростанцій, що працюють на біомасі, до електромереж.
Інші перешкоди, які створюють високі інвестиційні ризики, включають нечіткі процедури
розрахунку місцевої складової, відсутність попередньої гарантії того, що «зелений тариф» буде
призначений до завершення будівництва електростанції; відсутність механізму врахування
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інфляції, для мінімального «зеленого тарифу»; а також проблеми із відведенням земельних
ділянок для будівництва електростанцій. З метою допомогти агробізнесу подолати ці
бюрократичні бар'єри, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розробила план дій для
отримання «зеленого тарифу» в Україні, який можна безкоштовно завантажити з її сайту.

SALIX Energy Ltd спеціалізується на розробці промислових плантацій енергетичних
культур, що швидко ростуть, таких як "енергетичної верби".
Цей завод з надзвичайно низькими експлуатаційними витратами може досягти свого
розвитку через 2‐3 роки.
Компанія має 400 гектарів плантацій «енергетичної верби» в Західній Україні і планує
збільшити цей обсяг до 2500 гектарів, що в кінцевому результаті дозволить досягти
річного обсягу виробництва твердої біомаси близько 50‐60 тис. т.

Фолькер Зассе, Голова Економічного
відділу Посольства Німеччини

Надія Рязанова, IFC

Грегорі Лекомте, OEСD

Рекомендації:
Уряд повинен:
1.
2.
3.
4.
5.

Покращити інвестиційну політику та сприяти розвитку сектору біомаси за рахунок
оптимізації адміністративних процесів і впровадження єдиного підходу для інвесторів.
Попередньо затвердити положення щодо закупівлі електроенергії по «зеленому
тарифу».
Запровадити механізм врахування інфляції для мінімального «зеленого тарифу».
Запровадити методику підрахунку частки місцевої складової на стадії розробки
проекту.
Покращити статистику щодо відновлюваних джерел енергії, підрахувавши
використання біомаси в побутовому секторі.
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Панельне обговорення 3В: Круглий стіл на тему «Вітроенергетика: розробники проектів та
подолання перешкод виробниками турбін»
Модератор:

Юрій Кубрушко, Генеральний директор, Imepower

Учасники:
Андрій Конеченков, Директор УВЕА;
Пітер Джастін О’Брайєн, Регіональний менеджер, EuroCape Україна, Член Ради ЄУЕА;
Фредрік Свінхуфвуд, Vindkraft Україна;
Юрій Жабський, Заступник Директора з інжинірингу та капітального будівництва ТОВ "Вінд
Пауер";
Лоік Лерміньо, Голова, Greenworx‐Guris;
Франческо Бертоліні, Старший менеджер з продажу, GE Energy Renewables Wind;
Андреас Томас, Старший віце‐президент з розвитку бізнесу, Vestas Central Europe.

Фредерік Сфінхуфвуд, Vindkraft Ukraine

Юрій Кубрушко, Imepower

Лоік Лерміньо, Greenworx-Guris

Сектор вітроенергетики України продовжує дорослішати у порівнянні з останніми роками.
Основні вітчизняні та зарубіжні інвестори проявляють серйозну зацікавленість до цього ринку
відновлюваної енергетики. 2011 рік відзначився рядом досягнень. Були успішно побудовані
перші станції потужністю 3 МВт, що дозволило зробити величезний стрибок від установок
потужністю 10кВт*год, які використовувались у галузі раніше. Також, було відкрито два
масштабних вітропарки загальною потужністю 65 МВт.
Розвиток галузі відкриває багатообіцяючі можливості. Вітроенергетичні компанії, нарешті,
почали відчувати переваги недавно прийнятого закону про зелений тариф, який є одним з
найпривабливіших в Європі. Крім того, виробництво вітрових турбін в країнах ЄС перевищує
внутрішній попит, тому така ситуація змушує виробників зосередитися на ринках, що
розвиваються, таких як Україна і Росія, та формулювати привабливі пропозиції. Очікується, що
великий приплив коштів в Україну відіграє важливу роль в місцевому розвитку, створенні
робочих місць, а також активізації регіонів.
Проте, майбутній розвиток галузі залежить від усунення певних технічних, нормативних та
економічних бар'єрів:
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- Вимоги місцевої складової: щоб претендувати на «зелений тариф», виробник вітро
електроенергії повинен використовувати українські матеріали та послуги, які повинні складати
не менше 15% від вартості проекту. Хоча це і не є вагомою перешкодою, дана вимога до сих пір
є обмеженням для розвитку ринку і додатковими витратами для виробників. Вимога місцевої
складової підвищуює ризик виходу на ринок, особливо для міжнародних компаній, що
розробляють довгострокові стратегії розвитку на українському ринку.
Багато учасників погодилися, що необхідні 15% місцевої складової не є значною перешкодою,
30% були б допустимою межею, а 50% ‐ будуть обмежувати реалізацію бізнес‐проектів. Крім
того, місцева складова у розмірі 50% та вище суперечитиме принципам Всесвітньої торгової
організації. Інші учасники заперечували, стверджуючи, що 15% ‐ розумний максимум,
підрахований багатьма компаніями, а 30% ‐ практично неможливо задовольнити.
‐ Обмеження електромережі. Технічні обмеження щодо пропускної спроможності
електромережі є основною проблемою українського енергетичного сектору. При збільшенні
частки вітроелектроенергії, яка постійно збільшується, технологічне підключення до
електромережі стає основною проблемою переважної більшості проектів. Інша проблема
полягає в напрузі та змінах частоти, що супроводжують генерацію електроенергії з
відновлюваних джерел. Через низьку пропускну спроможність, поганий технічний стан деяких
державних підстанцій і ліній електропередач компанії змушені інвестувати в їх модернізацію
або навіть розглядати надзвичайно дорогий варіант будівництва своєї власної підстанції.

Андреас Томас, Vestas Central Europe.

П.Д.О’Брайєн, EuroCape Ukraine

Франческо Бертоліні, GE REs

- Відсутність сертифікованих послуг з вимірювання енергії вітру. Жодна приватна чи
державна компанії в Україні не можуть надати послуги з вимірюванню сили вітру за
міжнародними стандартами. Водночас, детальна попередня оцінка проекту і достовірні звіти,
як правило, є однією з головних вимог інвесторів. Крім того, вимірювання сили вітру ‐
процедура, яка вимагає часу, і значно подовжує стадію розробки проекту.
- Процедури відведення землі є складними. Потрапити до державних органів влади, які
відповідають за відведення землі, дуже не просто, а розгляд заявки на виділення землі
потребує багато часу. Мораторій на будівництво обмежує діяльність в багатьох районах з
високим вітровим потенціалом (особливо тих, що знаходяться поблизу лісосмуг).
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- Проблеми з публічним доступом до проектної документації. Оцінка впливу на навколишнє
середовище, яка є обов'язковою вимогою будь‐якого великого проекту, потребує прозорості і
чіткого висвітлення. Веб‐сайти проектів, як правило, не містять докладних звітів про оцінку,
презентуючи громадськості лише рекламні ролики. Екологи часто виступають проти проектів
через недоступність повних даних та через формальний характер публічних обговорень.
Рекомендації:
1. Прозорий, економічно стабільний відсоток місцевої складової повинен бути
розрахований на основі консультацій із представниками бізнесу. Іноземним компаніям
повинна надаватися можливість проведення переговорів з Урядом щодо гнучких умов
входження на ринок та підписання спеціального меморандуму про їх діяльність. Іншим
варіантом є впровадження системи застосування тарифних бонусів для проектів з
більш високою місцевою складовою. Розвиток цих заходів вимагатиме відстрочення
вимоги місцевої складової щонайменше на 2‐3 роки.
2. Державний регулятор повинен забезпечити місцевим та іноземним компаніям рівні
можливості доступу до ринку.
Український вітровий потенціал значно перевищує обсяги виробництва, який могла б
ефективно використовувати одна монополістична компанія. Іноземним компаніям слід
виступати не лише постачальниками обладнання, а й шукати гнучкі схеми співпраці з
місцевими партнерами, ставши, таким чином, довгостроковими інвесторами в даному
секторі.
3. Необхідно створити механізм відшкодування витрат на модернізацію державних
електромереж. Державі слід хоча б частково компенсувати витрати, які несуть
виробники вітрової електроенергії при підключенні до електромереж. Виробники
вітрової електроенергії, зі своєї сторони, повинні прийняти концепцію будівництва
вітроелектростанції, здатної адаптуватися до обмеженості української електромережі.

Нещодавно розпочала діяльність Робоча група ЄУЕА з вітрової енергетики, залучивши
розробників, які працюють над проектами стосовно використання вітрової енергії з метою
підготовки Принципових положень ЄУЕА та Рекомендацій. Розробники об'єднають свої
зусилля у формулюванні своїх позицій і потреб для публічного обговорення та спілкування
з державними органами влади.
Ознайомитись з Принциповими положеннями Робочої групи можна за посиланням
http://www.euea‐
energyagency.org/userfiles/file/2012%2010%2010%20Position%20Paper%20EUEA_Wind_UKR
%20PUBLISHED%281%29.pdf
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Панельне обговорення 4:
Енергетична культура і Україна - чаша терезів
Енерогоефективності та Відновлювальних джерел енергії
Модератор:

Вольф Дітріх Хайм, Надзвичайний та повноважний посол Австрійської
Республіки в Україні

Учасники:
Анатолій Близнюк, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово‐комунального
господарства України;
Славчо Нейков, Директор Секретаріату Енергетичного Спiвтовариства;
Артіс Кампарс, Генеральний секретар Партії Єдності Латвійської Республіки, Міністр економіки
Латвійської Республіки 2009‐2011;
Пітер Хобсон, Старший банкір, Енергоефективність і зміна клімату, ЄБРР.
Зміна
ставлення людей до
енергетики може стати поштовхом до
розвитку
сильної
енергетичної
культури. Як вона повинна виглядати і
яким чином їй розвиватися ‐ складне
питання. Законодавчі заходи, такі як
прийняття рішень відповідно до
ринкової ситуації та «природні ціни»,
встановлені в терміновому порядку
для населення, навряд чи стануть
постійними в Україні у зв'язку з
нестабільним політичним кліматом, ‐
проте, зміни є необхідністю.
Із загальним бюджетом 34 млрд. євро, еквівалентним прибутку Газпрому у 2011 році, в України
недостатньо коштів для інвестування в енергоефективність, проте в той же час вона витрачає
більше 100 млрд. грн. щорічно на закупівлю природного газу. Місцеві органи влади мають
дуже обмежені бюджетом можливості, де практично немає коштів на енергоефективність,
незважаючи на великий потенціал впровадження енергозбереження.
Формування нової енергетичної культури в Україні повинно базуватися на проведені
багатосторонніх інформаційних кампаній з метою змінити
"радянський" менталітет споживачів енергії. Це включає в
себе «де‐совєтизацію» всіх верств суспільства. Житловий
сектор є хорошим прикладом незавершеного процесу «де‐
совєтизації». Індивідуальні жителі мають право приватної
власності на свої квартири, хоча сама будівля юридично не
є приватною власністю. Без цього статусу жителі не можуть
формувати
житлові
кооперативи,
впроваджувати
фундаментальні зміни задля значного покращення будівель
та отримувати кредитування для реалізації цих заходів.
Підвищення тарифів на електроенергію – хоч і
непопулярний, проте перший важливий крок у створенні
мотивації для ефективного споживання енергії. Проте,
збільшення ціни не є справжнім вирішенням проблеми, але
радше допоміжним засобом в ході розвитку ринку.
Зростання цін безпосередньо не приведе до значних

Анатолій Близнюк, Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
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вдосконалень у сфері ЕЕ. Люди повинні мати доступ до технологій та механізмів, щоб
підвищення цін на енергоносії не було настільки болючим. Житлові асоціації – це лише одне із
рішень, яке дозволяє людям змінити свою культуру енергоспоживання.
Також, існують чітко визначені фінансові схеми, які допомагають споживачам змінити своє
ставлення до енергоспоживання.
У Латвії, наприклад, люди повинні платити стягнення у розмірі 140 євро за проживання в
будинку, який не відповідає критеріям щодо енергоефективності.
Проте, такі схеми вимагають
правової основи для проведення
енергоаудиту та здійснення
енергоконтрактингу відповідно
до законодавства.
Енергоефективність поєднує в
собі багато складових, і тому ця
проблема
не
може
бути
вирішена за допомогою лише
однієї політики чи схеми, а лише
при застосуванні комплексного
підходу та
заходів, спрямованих на глибокі
і системні зміни.
Вольф Дітріх Хайм, Надзвичайний
та Повноважний посол Австрійської
Республіки в Україні

Артіс Кампарс, Генеральний секретар
Партії Єдності Латвійської Республіки,
Міністр економіки Латвійської
Республіки 2009-2011

Рекомендації:
1. За відсутності монополії, споживачам повинно бути надано більше прав та
зобов’язань щодо того як вони отримують та використовують енергію. У той же час,
природні монополії повинні регулюватись та в результаті їхня роль повинна
послаблятися задля забезпечення конкуренції в сфері енергетичного обслуговування.
2. Бюджетне законодавство повинно бути змінено для допомоги місцевим органам
влади в реалізації енергоефективних проектів. Якщо вони отримують економію за
рахунок реалізації цих проектів, органи місцевого самоврядування не повинні
відраховувати заощаджені кошти від загального бюджету наступного року. Натомість,
вони повинні дотримуватися свого першочергового повного бюджету. Таким чином, це
дозволить їм здійснити повторне інвестування в додаткові заходи та проекти з
енергозбереження.
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Панельне обговорення 5:
позитивних змін
Модератор:

Громадянське суспільство і енергетичний сектор - досягнення

Славчо Нейков, Директор, Секретаріат Енергетичного Співтовариства

Учасники:
Валерій Кальченко, Член Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України;
Олександр Мазурчак, Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації;
Олена Рибак, Директор, Європейсько‐Українське Енергетичне Агентство;
Лариса Губіна, Менеджер програми «Энергонагляд», 5 канал;
Анатолій Копець, Керівник групи, COMO‐East, Угода Мерів.
Дискусія оберталась навколо взаємодії «держава‐бізнес‐споживач» або, краще сказати,
відсутності взаємодії між ними трьома.
Регулятор: завдання регулятора ‐
балансувати витрати, сплачені
постачальниками,
і
кошти,
сплачені споживачами. У 2011 році
була створена Національна комісія
з регулювання ринку комунальних
послуг України, як регулятор
водопостачання та каналізації,
опалення і виробництва, передачі
та
постачання.
Національна
комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
(НКРЕ) залишається регулятором
ринку електроенергії та газу.
Приєднавшись до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Україні необхідно
створити незалежний регулюючий орган, який не буде підпорядкованим Президенту чи
Прем'єр‐міністру, оскільки наразі регулятор в Україні призначається Президентом. Якщо даний
регулятор дійсно стане незалежним, то теоретично, існуюча структура ціноутворення та тарифів
може бути переглянута, щоб бути економічно доцільною, оскільки на законодавчому рівні не
заборонено впровадження такої практики.
Проте, виникло багато дискусій щодо того, які сторони несуть відповідальність за ініціювання
змін в тарифній політиці та залишаються вагомі розбіжності щодо ролі держави, бізнесу та
споживачів. Було висловлено думку, що пропонувати реалізацію економічно обґрунтованої
тарифної політики ‐ це відповідальність компаній. Проте, через спотворену систему субсидій,
компанії отримують вигоду з існуючої системи тарифів. В цьому випадку, підвищення
обізнаності серед власників підприємств, відповідальних за теплопостачання, може призвести
до бажаної реалізації економічно життєздатної системи. Уряд може з’ясувати у власників, які
зміни в системі тарифів будуть для нього вигідними та приведуть до зменшення споживання
енергії. Відсутність бажання змін очевидна. Із 268 заявок на централізоване теплопостачання
поданих в 2011 році, близько 90% не були подані на встановлення більш економічно
обґрунтованого тарифу.
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Лариса Губіна, 5 канал

Анатолій Копець, Керівник групи,
COMO-East, Угода Мерів

Олександр Мазурчак, Перший
заступник голови Київської міської
державної адміністрації

Після того, як економічно життєздатна тарифна система буде нарешті реалізована, споживачі
муситимуть боротися зі значним підвищенням цін на енергоносії. Особливе занепокоєння
викликає ”енергетична бідність”, яка виникає, коли більш ніж 10% сімейного доходу йде на
оплату опалення. Регулятор нараховує приблизно 65% домашніх господарств, яким загрожує
енергетична бідність при поточному рівні тарифів, чисельність яких неминуче зросте до 100%,
якщо встановлення цін буде відбуватись із покриттям ціни на природній газ.
Проте наслідки зростання цін на паливо можуть бути значно
пом'якшені. Господарські рахунки можуть бути знижені на
70% при встановленні теплолічильників, індивідуальних
теплових підстанцій, а також при реалізації заходів з підвищення
енергоефективності.
Ці
програми
повинні
активно
реалізовуватися одночасно з приведенням тарифів на
централізоване опалення до економічно обґрунтованого рівня
(збільшення на 37%).
Також, існує гостра необхідність навчати споживачів не тільки як
необхідно економити енергію, але й вказати причини
підвищення
тарифів.
Адміністративна
реформа
встановила
чітку
систему
Валерій Кальченко, Член
комунікацій між бізнесом і
Національної комісії регулювання
державою,
а
також
між
ринку комунальних послуг України
підприємствами і споживачами
щодо змін тарифної системи. Для звичайного пересічного
громадянина питання підвищення тарифів, швидше за все, буде
розглядатись як міжнародний тиск, а не як необхідність для
економічної стабільності в Україні та майбутнього процвітання.
Протягом останніх трьох років засоби масової інформації
активніше висвітлювали питання щодо вирішення енергетичних
проблем, особливо питань стосовно ефективного використання
енергії. Загалом, громадянське суспільство та ЗМІ не відіграють ту
Олена Рибак, ЄУЕА
роль, яку вони повинні відігравати. Наприклад, у Німеччині
неурядові організацій є рушійною силою реформ, які
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повідомляють про проблеми засобам масової інформації щоб вони донесли їх до
громадськості.
Через свою близькість до народу, органи місцевого самоврядування несуть відповідальность
щодо освіченості населення та впровадження заходів з енергозбереження. Оскільки потреби
споживачів у містах становлять близько 78% усіх енергетичних ресурсів, муніципальні органи
влади можуть впливати на діяльність уряду. Проте, більшість муніципалітетів не мають
конкретних планів чи принципів щодо енергоменеджменту.
"Eнергонагляд" ТВ програма, 5 канал
Успішна, з високим рейтингом програма "Енергонагляд" була в ефірі протягом одного року,
сприяючи встановленню енергетичного добробуту як країни в цілому, так і кожного
господарства. Розглядались такі теми як прозорість тарифів, енергозбереження, а також
енергоспоживання. Аудиторія ‐ 25 років та старші ‐ відображає інтерес молоді до питань
енергозбереження та досягнення європейських стандартів енергоспоживання. Згідно з
опитуваннями, аудиторія розуміє причини підвищення тарифів і хоче дізнатися про методи
заощадження коштів й зміни звичок споживання. Проте виробники електроенергії
стверджують, що отримати доступ до посадових осіб і регулюючих органів з метою отримання
інформації вкрай складно. Така ситуація ще більше віддаляє Уряд від людей.
Програма стимулювання м.Київ та м.Комсомольськ
Обидва міста розпочали ініціативи з метою заохочення до своєчасної оплати за надання
послуг. Якщо жителі платять за послуги до 20‐го числа місяця, будинок отримує загальну
знижку у розмірі 10% та 20‐відсоткову знижку для кожної фізичної особи. Через рік,
70% жителів дотримувалися своєчасної оплати для отримання знижок. Ця програма
демонструє позитивний ефект стимулюючих програм на зміну кінцевої поведінки користувача.
Угода Мерів
В рамках цієї ініціативи ЄС, двадцять п'ять українських міст впроваджують європейську
політику з метою підвищення енергоефективності, стимулювання використання
відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів CO2 що найменше на 20% до
2020 року. Львів, наприклад, в даний час поставив собі за мету скоротити приріст
енергоспоживання усіх енергоресурсів до нуля в період до 2017 року. Органи місцевого
самоврядування отримали можливість для впровадження і підтримки енергетичного
менеджменту на основі колективного, децентралізованого підходу.

Рекомендації:
1. З метою забезпечення незалежності та дієздатності, мають бути чітко визначені
посадові інструкції регулятора, має забезпечуватись незалежність та можливість
реалізації його політики, як це передбачено законодавством, що регулює статус
регулюючого органу, а також повинно здійснюватись окреме фінансування з метою
гарантування незалежності функціонування.
2. Органи місцевого самоврядування повинні отримати підготовку в сфері
енергоменеджменту, при підготовці та реалізації енергетичних заходів, а також мають
бути реалізовані заходи щодо підвищення споживчої купівельної спроможності та
запровадженні освітні програми.
3. Державні та місцеві органи влади можуть швидко на безкоштовній або назькооплатній
основі
продемонструвати
своє
прагнення
до
підвищення
громадської
проінформованості, беручи участь у програмах засобів масової інформації на
телебаченні та радіо. Уряд може здійснювати популяризацію або, принаймні, зробити
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прийнятними зміни в тарифній системі, а також обговорити з громадськістю шляхи
скорочення паливного дефіциту.

Заключні положення:
Колектив Європейсько-українського енергетичного агентства хотів би подякувати всім,
хто брав участь в організації цього успішного заходу.
Окрема подяка команді організаторів, організаційні та координаційні зусилля якої вкотре
показали відмінний результат в розробці Програми, підборі модераторів та членів групи
відповідно до поставлених цілей та сподівань учасників.
Ми хотіли б подякувати всім модераторам за здійснену величезну роботу у підтримці
дискусій та ефективне менеджмент часу.
Нарешті, і це, звичайно, не в останнє, спасибі всім, хто взяв участь в нашому заході та
зробив його подією року з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.
Ми, сподіваємося, що Вам сподобалася організація, обговорення і, найголовніше, що Ви
ефективно провели свій час.
Будемо раді бачити Вас знову на нашому ІV Європейсько-Українському Енергетичному Дні
наступного року.
Щиро дякуємо,
Європейсько-Українське Енергетичне Агентство

Залучайтесь до ІV Європейсько-Українського Енергетичного Дня наступного року!

Для отримання додаткової інформації, фотографій та документації
з конференції звертайтесь за посиланням:
ІІІ Європейсько‐Український Енергетичний День
http://euea‐energyagency.org/show_news.php?id=571&lang=en
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Для зворотного зв'язку:
http://ch.kiev.ua/en/11764/11773.html
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